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Abstract 

Discourse markers are usually treated as one of the original domains of studies in the field of 

linguistics whose history dates back to twenty years ago. These units, whether considered as 

textual connectors or as functional, function more than propositions of a text. They should 

have pragmatic as well as meta-grammatical values so that they can play many roles in the 

field of textual & interpersonal relations. For instance, they are expected to determine the 

beginning, middle and end of a conversation as well as organize the macro-structure of the 

text. So, the study of these linguistic elements would be possible solely from a discursive 

perspective. Revelation is a kind of discourse which has a discursive nature much more than 

other kinds of it. This text is an interactional phenomenon that stemmed from the exchange of 

meanings in society. Text is a kind of interaction whose fundamental form appears in 

dialogue. In a nutshell, text is a language having function. 

This article aims to examine the functions which have been used in the signs of Quran related 

to 3 domains of self, heart and soul, in order to determine what kind of relation is held 

between the signs and their discursive relations and how these discourse markers can help in 

forming a united inspirational discourse. 
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 چکیده
 یشناس   دانش زبان ۀنیبکر در زم یمطالعات یها از حوزه یکی یگفتمان ینماها در نقش قیتحق :نهیزم

و  یدر س احت متن    یعن  یدارن د    یو فرادس تور  یکاربردش ناتت  یواحدها عمدتاً ارزش نیاست. ا

رفت ه در   ک ار   به یها نقش یاز نوشتار حاضر بررس هدف. رندیگ را به عهده می ییها نقش ینافردیب

به سه حوزه نفس، قلب و روح اتتصاص دارد تا از تالل آن  ینحو است که به میاز قرآن کر یاتیآ

برقرار  یوندیرفته در آنها چه پ کار  به یو روابط گفتمان اتیموضوع آ انیروشن شود که نخست، م

 نیا :روش کنند. می یاریاتیآ ینماها چگونه به بروز نقش و کارکرد نقش نیاز ا کیاست و دوم، هر

 ه ای افت ه یگفتمان صورت گرفته اس ت.   لیو با اتکا به روش تحل یشناتت کاربرد کردیمقاله با رو

 یادات گفتمان ۀیو برداشت مخاطب از آن بر پا هیآ یمعن انیم یمیدهد رابطۀ مستق مینشان  قیتحق

دارد.  یوج دان و هم جهت  ینفس، هم جنبه استنباط اتیدر آ« فاء»وجود دارد.  هیرفته در آ کار  به

در  زین« واو. »کندیبه استدالل و استنباط م ریمخاطب را ناگز هیآ یاستنباط معن یکه برا بیترت نیبد

نش ان   قی  تحق حاصل  را دارد.  ریت ث   نیش تر یمتن ب یو صور ییو حفظ انسجام معنا یساتتارده

حرکت در  جادیبه ا اهانماست که با استفاده نقش ایپو یقرآن از گونه معناشناس یمعناشناس دهد یم

 .درسانیم یاریاطالعات مخاطب  یداستان و نوساز یدادهایرو

 
 های كلیدی واژه

 .گفتمان، انسجام، نشانه، نفس، قلب، روح ینما قرآن، نقش
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 انداز گفتمانی گفتمانی و چشم نمای نقش :مقدمه -1

های مطالعاتی  نماهای گفتمانی یکی از حوزه نقش

د که نرو شناسی به شمار می دانش زبان ۀبکر در زمین

گذرد. تنوع دایره  نمیبیش از بیست سال از طلوع آن 

اصطالحات در این حوزه، گواهی است بر تنوع 

شناسان بنامی چون شیفرین، فیشر،  تعاریفی که زبان

 هانسن و فریزر از این واحدهای زبانی تاکنون ارائه

شود  گاه سبب می ،. این تنوع در تعاریفاند کرده

آمده از تحقیقات  دست مقایسه و ارزیابی نتایج به

علت نیز   همین  . بهشودته در این حوزه دشوار گرف انجام

و اهداف تود به این   ها هر محققی متناسب با دیدگاه

دهد.  پاسخ می «نمای گفتمانی چیست؟ نقش»پرسش که 

های  میان تکه1دهندگی فریزر براساس ربط برای مثال

 ,Fraser)مختلف یک متن آن را تعریف کرده است

1999, p.933)  دهندگی معموالً ربط. اگرچه مفهوم 

آن را نباید  ،رود برای تعریف این واحدها به کار می

که فرناندز  تنها تعریف ممکن پنداشت. همچنان

داند که  ای مینماها را عناصری فاقد معنی گزاره نقش

تک  های فرایند گفتمانی را بیش از ساتتار تک ویژگی

ر های ه دهد. این واحدها ریشه پیام ها نشان می گزاره

غیر مستقیم در باورها، احساسات و  نحو ای را بهگوینده

نماها را باید  بنابراین نقش بیند. حاالت درونی او می

 ,Dostie, 2004)تظاهرات زبانی آن حاالت دانست

p.45).  حروف وصل متنی  با ناممعهذا، این واحدها چه

های  د و چه کارکردی فراتر از گزارهندر نظر گرفته شو

، باید دارای ارزشی کاربردشناتتی شته باشنددایک متن 

د در ساحت متنی و نیعنی بتوان  دنو فرادستوری باش

 برای مثالد. نهای چندی را به عهده بگیر بینافردی نقش

آغاز و میانه و پایان یک گفتگو را مشخص و ساتتار 

های الزم را برای  العمل دهی کند و دستور آن را سامان

با توجه به نمودار ذهنی یک نماها  نحوه درج نقش

 ,Dostie)دنگویان قرار ده گفتمان در اتتیار سخن

p.45)مثابه ابزارهایی در روساتت  به نماها عموماً . نقش

روند که قادرند مخاطب را به ابعاد  متن به شمار می

 .(ibid, p.46)د ضمنی و ناپیدای کالم رهنمون سازن

واحدی های متوالی درحکم که گزاره هنگامی

 ،دهد اطالعاتی که تبری الزم را به مخاطب انتقال می

قواعد و  داریم که درآن، نباشد با ساحتی سروکار

 را یهای کالم شرایط  بت نشانه2گفتمانی الزامات میان

رسد این  می به نظرها  نمونهاین  در د.کن تبیین می

رابرت  د.نگذار می گیری متن ا ر برشیوۀ شکل الزامات

 نماها  برای اطالق به نقش را 4«نشانه»کاربرد 3ویون

 این واحدهای نقشگرا»به باور وی زیرا  کند پیشنهاد می

بلکه معّرف   با الیۀ عناصرسازندۀ کالم ارتباطی ندارند

 هایی است که درگزینش یک ساتتارکالمی وویژگی

 ,Vion)«های آن نهفته استنشینی تاص گزاره هم

1995, p.178).  واحدهایی فراساتتاری   ها نشانهبنابراین

که نقشی که درزنجیره گفتمان برعهده دارند، به  هستند

هایی وابسته است که بافت کالم محدودیت الزامات و

 کند. آنها ایجاد می کاربرد در

 .هستنددرمتن 5نماها عامل ایجاد یکپارچگی نقش

یکپارچگی به روابط معنایی میان اجزای متن اشاره 

هایی از بررسی انسجام متن باید به ویژگی در دارد.

 لحاظ دستوری جدا زبان توجه کردکه جمالتی راکه از

اما  د سازن به متنی کامل تبدیل می ،یکدیگرند از

ممکن  زیرا  است تر مهم نیز 6انسجام یکپارچگی از

یکپارچگی  ای ازجمالت دارای انسجام،است مجموعه

نداشته واحد شدن به یک متن  برای تبدیلرا الزم 

 یکپارچگی به ابزارهای آشکاراین،  وجود با باشند.

که   حالی در  ایجاد وحدت درون متن اشاره دارد،
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ای وسیاق مرتبط است انسجام با معرفت زمینه

های پنهانی است که  فرض شامل همه پیش المثل وفی

 ,Brunwen & Ringhamمعناست)متن بدون آنها بی

2006, p.36.)  متن را با ابزارهایی  یکپارچگی درروابط

حروف ربط  ذف به قرینه،حجانشینی،  جمله ارجاع، از

 ,cf:Halliday & Hasan, 1989و روابط واژگانی )

p.82) ،کاربرد حروف  این میان، که از توان نشان داد می

 تر پیوستگی از همه شاتص عوامل وصل و با نامربط 

تری از  رگاین حروف ربط که تود به گروه بز است.

تعلق دارد، عنصری 7نماها های گفتمانی به نام نقشربط

مرزبندی  که واحدهای گفتار را اند وابسته به رشته کالم

ترین  گفتمان مهم سبب آنکه پیوستگی در  حالبه کند. می

 طرفین گفتگو)گوینده و هریک از تصوصیت آن است،

پیوستگی دست  نکوشند تا به ای شنونده( مشترکاً می

واحدهای ای تصادفی از از مجموعه گفتمان را و یابند

 (.Schiffrine, 1987, p.31سازند) مجزا تر کوچک

به سبب آنکه این پیوستگی در ساحت یک 

 دهد، از های منفرد روی می گفتمان کامل بیش ازگزاره

زبانشناسان برآنند که توصیف  رو بعضی از  این

بارویکردی  تنها وهلۀ اول، نماها در نقش

راستای نظریه تحلیل گفتمان بیان  در و 8کاربردشناتتی

رو استفاده از   این از (.Paillard, 2006 p.3)شود می

نماها به انتخاب کاربردشناتتی گوینده وابسته  نقش

توزیع این ه نحو  اما امروزه تحقیقات اندکی به است.

 منفصل وو  عناصر کنار سایر نشینی آنها در هم عناصر،

جمالت اتتصاص یافته  9نشان به زنجیره بود  متصّل

سبب تمرکز بر   به توجهی شاید بخشی از این کم است.

اما باید دانست که مطالعه  معنایی آنها باشد.  ویژگی چند

صورت  10گفتمانی انداز قالب یک چشم در این عناصر

توان تنها کنش  گفتمان را نمی صورت  این  در گیرد. می

 را شگردهای تود ای دانست که با آزادی کامل،گوینده

 کار  تث یرگذاری بر مخاطب به تود و افکار برای بیان

بلکه گفتمان فرایندی است که ما آن را  گیرد  می

های  دهنده صورت عامل سامان» ،هابراساس گزاره

از  کنیم. سازی میز( باPaillard, 2006, p.5) «زبانی

ترتیب قرارگرفتن آنهاست که  و  ها طریق این صورت

شود.  پذیر میانداز گفتمانی امکان بازسازی این چشم

سازندۀ یک  عناصر های گفتمانی همانند سایر نما نقش

 گزاره در این بازسازی مشارکت دارند.

 کالم دیگریگفتمانی است که بیش از هر ،وحی

وحی دراصل، گفتار در مفهوم » ماهیت گفتاری دارد.

ای تبدیل این گفتار به متن پدیده بود. شناتتی معنی

نظیر در تاریخ اسالم است. این پدیده اهمیت  بی

 یر آن، بحث از ثتوجه به ت و شناتتی تاصی دارد نشانه

آشکار  کند. گفتار و بیان تفاوت آن با متن را ایجاب می

این تقابل میان متن نوشتاری وگفتاری باید  که است

، 1389نیا، )قائمی «تث یری در نحوه فهم قرآن داشته باشد

 شناسان اذعان دارند که شیوه گفتار زبان (.127ص

از شیوۀ  تر پذیر نتیجه انطباق و در تر تر، متنوع فراگیرنده

 در (.cf: Halliday&Hasan, p.69) نوشتار است

هدایت  های ما به گفتارالیتفع بسیاری از حقیقت

کالم شفاهی یا گفتار  (.Goffman, 1981, p.7) شود می

اما  کند. پیدا می شدن به نوشتار برای تبدیل راه تود را

به  آمدن گفتار صرفاً نباید پنداشت که به کتابت در

  معنی صورت گرافیکی دادن به آواهای گفتاری است

 که هر حتی زمانی زیرا ساتتارهای این دوگونه کالمی،

 ای واحد سازمان یافته باشند، دو حول موضوع و زمینه

 ,Halliday & Hasanتفاوت دارد) یکدیگر بازهم با

p.9.) 
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الزم است که  بنامیم،11برای آنکه وحی را یک متن

 در نظر آوریم.« واحدی معناشناتتی»آن را اساساً 

ا ام توان چیزی شبیه به یک جمله، متن را نمی ینابنابر

و   ها زیرا متن عالوه برواژه آن دانست  از بزرگتر

دیگر متن  عبارت به ساتته شده است.12معنا از جمالت،

دستوری در نظر   گسترش فرمی توان در قالب را نمی

منحصربه فردی که  شناتتی جوهره معنا بامتن  آورد.

نخست  :شودزمان از دو دیدگاه لحاظ  هم باید دارد،

-ibid, p.10)14یندامثابۀ نوعی فر به دوم و13وردهایک فر

رو  این از ورده است.افر و متن نوعی تولید .(21

 مطالعه کرد. توان آن را حفظ و دادی استکه می برون

زیرا آن را باید فرایندی متوالی از   متن یک فرایند است

قالب حرکت  یعنی در های معناشناتتی دانست. انتخاب

 وه و احتمالی که با هرای از معانی بالقبه سمت شبکه

های  الزم برای انتخاب فضا)بافت( انتخاب وگزینش،

 در یک دورنمای نشانه شود. بعدی فراهم می

پدیداری  بودنش،  متن ازحیث فرایند ،15شناتتی جامعه 

متن  تعاملی و حاصل مبادله معانی دراجتماع است.

ترین شکل یک متن نیز  شکلی از تعامل است و بنیادی

متن  سازد. بنابراین آشکار می تود را16«گفتگو» در

بافت موقعیتی معینی  گونه که حاصل محیط و همان

گزینش معانی  های متوالی درحاصل انتخاب است،

زبانی متعدد  17های قالب نظام است که تود را در

تر متن را زبانی  دریک تعریف ساده سازد. گر می جلوه

 یعنی متن در (.ibid, p.15توان نامید) دارای نقش می

 برعهده دارد. وظیفۀ بخصوصی را موقعیتی معین،

ساتتارهای  از طریق ی از این نقش بایدخشب

 اگر دیگر  بیان به متن صورت پذیرد. رفته در کار زبانی به

مخاطب با بررسی  تعامل است، متن شکلی از

بتواند به  سازندۀ متن باید عناصر های زبانی و صورت

 چگونگی ظهورو بروز آن دست یابد. این نقش و

اند که  عناصرسازنده متن نماهای گفتمان یکی از نقش

 دهند زبان تشکیل می را در یکاربرد ای نقشیمقوله

(Levinson, 1983, p.88.)  مطالعۀ این عناصر این

که قواعد دستور زبان تنها  سازند میآشکار واقعیت را 

مان منسجم و یکی از منابعی است که برای تولید گفت

اینگونه نیست که  دیگر  بیان به ید.آ به کارمی معنادار

ساتت دستوری لزوماً به  های توشصرف تولید جمله

 آنچه در .شود یکپارچه منجر تولید گفتمان پیوسته و

بودن یا همان   مرتبط انتقال پیام و ،گفتمان اهمیت دارد

پیوستگی گفتمانی است که کاربران زبان آن را 

 دهند. تشخیص می

دارای  اعالی گفتمان راستین، ۀنمون ،قرآن کریم

 دوگونه وحدت موضوعی و وحدت ارتباطی است.

ن آهای متفاوت قر بخش بدین معنی که از یک سوی

آیات  موضوعی واحد دارند و های آن، مانند سوره

از  و شوند نحوی با آن موضوع مرتبط میهای بهرسوره

هریک ازآیات  تباطی،وحدت ار برطبق گر سویید

ایفای  ن با آن وظیفه متنی تاصنص مرتبط و درآقر

در این  (.155نیا، ص ئمیاند)قا غرض اصلی آن سهیم

 کاررفته در های بهنقش کوشش شده است تا نوشتار

قلب وروح  نفس،نحوی به سه حوزه  آیاتی که به

 شوداز تالل آن روشن ، بررسی شود و اتتصاص دارد

رفته  کار موضوع آیات و روابط گفتمانی بهیان م که اوالً

هریک از این   انیاً قرار است وبردرآنها چه پیوندی 

توانند به بروز نقش و کارکردی  نماها چگونه می نقش

به ایجاد یک گفتمان  ،کل در و که آیات برعهده دارند

 .وحیانی یکپارچه یاری رسانند
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 پیشینه تحقیق -2

کریم، قدمتی  پژوهش در نقش حروف در قرآن

که در نگاهی به سیر تکوین این  طوری دیرین دارد. به

یابیم. های نحوی میموضوع، نشان آن را ابتدا در کتاب

دستوردانان عربی و ایرانی با تکیه بر اصول نحوی، 

اند. حتی نقش این حروف را در آیات توضیح داده

اند و یا بابی  آ اری با عنوان معانی حروف تدوین کرده

اند. های تود را به این موضوع اتتصاص داده ز کتابا

علی بن « الحروف معانی»توان به از جملۀ این آ ار می

سنان  ابن« الفصاحه سرّ»ه.ق( و 384عیسی الرمانی )م

ه.ق( که رویکردی عمدتاً آواشناتتی به 466تفاجی )م

سبب حروف الفبا را نیز عالوه  همین  حروف داشته و به

نظیر حروف جر، ربط و شرط در  بر سایر حروف،

« الخصائص»فهرست تود اضافه کرده است و نیز 

ه.ق( اشاره کرد. اما در رأس همه اینها 392جنی )م ابن

ه.ق(، استاد عبدالقاهر 395فارس )م ابن« الصاحبی»کتاب 

جرجانی، قرار دارد. از دیگر منابعی که به مبحث 

است: کتاب برانگیز  اند، آ ار زیر تامّلحروف پرداتته

یعیش، اعراب  هشام، شرح مفصل ابن سیبویه، کتاب ابن

حیان،  عقیل، بحر المحیط ابن القرآن زجاج، شرح ابن

 کشاف زمخشری، روح المعانی آلوسی ... الخ. 

های حروف اگر چه نحویان به موضوع داللت

اند و جرجانی و سکاکی به مقاصد  انوی اشاره کرده

چشمی هم  معانی گوشه آنها در علم بالغت و دانش

اند  اما این مبحث تا به امروز همچنان در انحصار داشته

های بالغی حذف تدریج از کتاب نحو باقی ماند و به

هایی از علم  شد. در دوران معاصر با پیشرفت شاته

زبانشناسی باالتص، معناشناسی و کاربردشناسی، این 

هی بار با نگا مبحث دوباره احیا شد و البته، این

نگرانه و با در نظر گرفتن بافت حاکم بر گفتمان  کل

اند. بدیهی است که تجربه  متن را بررسی کرده

شناسی امکاناتی را  رویکردهای موجود در علم زبان

گذارد که تا پیش از برای تحلیل متن در اتتیار ما می

نماهای نقش»آن در دسترس نبود. در زبان فارسی مقاله 

در زبان انگلیسی با اما  butنمای شگفتمان: مقایسه نق

نمای بعد نقش»( و مقالۀ 1381« )در زبان فارسی

( از جمله آ اری است 1383« )گفتمان در زبان فارسی

 پردازند. که از منظری نوین به این موضوع می

 

 نماهای گفتمانی ویژگی نقش -3

 رویکردهایی در»ای که برکتاب مقدمه در 18«فیشر»

انبوه  نگاشت، به( 2006) 19«گفتمانینماهای  نقش

گرفته دراین حوزه اشاره دارد که  مطالعات صورت

زیرا این   تر است شبیه« جنگل»به باتشتت و پراکندگی 

شناتتی کمتر  دو بعد نظری و روش مطالعات در

 ت را درتشتشاید اینگونه  .دارند دیگر شباهتی به یک

علت  گرفت. نتوان سراغ سایر واحدهای زبانی رابطه با

 دربتواند شاید فقدان معیارهایی است که امر اصلی این 

ماهیت  نماها به کاررود. لی نقشممطالعۀ عینی و ع

 نها را همانندآتوان  ای است که نمی گونه نماها به نقش

از  بندی کرد. سانی طبقهآ بهزبانی واحدهای  سایر

 :توان برشمرد را میذیل  های نمونه پیامدهای این امر

در این حوزه به ماهیت  رایج الحاتطراصث(تک1

 زبانی به زبان دیگر تفاوت آنها از سیال این واحدها و

رفته   کار به تعابیردر حتی سیالیت  این گردد. می باز

 .شود میگذاری این واحدها نیزمشاهده  برای نام

 رابط گفتمانی، گفتمانی، ینما تعابیری همچون نقش

 زبان فرانسه( )در20گفتمانیواژگان  و حروف گفتمانی

در  رسد. عنوان نیز می15نها تا آکه شماره  جز آن و
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گرایانۀ آنها بر  نقش ووجهۀ کارکردی ها  نمونهتمام این 

 (.Paillard, p.1-2شان غالب است) شناتتی ابعاد معنا

ی نهفته نقشدر  (ویژگی بارز این واحدهای زبانی2

کمتر  و .کنند ان ایفا میماست که در ساتتن گفت

حیث موقعیتی که در نظام زبان  پژوهشی آنها را از

 بررسی کرده است. برعهده دارند،

بعدی  وهلۀ اول، این عناصر در توصیفی از (هر3

 نماها ای از نقشحجم گسترده دارد. 21نقشی  کاربردی

که به همین دلیل امکان ارائه یک است 22نقشی چند

عمالً ناممکن  این عناصر جامع از بندی دقیق و طبقه

توان به مطالعات موردی در این زمینه  تنها می است و

 (.Paillard, p.2)کرد بسنده 

توانند برحسب موقعیت تود در  نماها می (نقش4

 فعل، قبیلهمه واحدهای زبانی را از  زنجیره گفتار

به معنی  این امر و برگیرد قید و حروف در صفت، اسم،

، شود سبب میپذیری این واحدهاست که  گسترش

نما  غیرنقش و واحد نما میان واحد نقشمرز بینی  پیش

 .شود دشوار

تشخیص  (یکی از عوامل و متغیرهای اصلی در5

قرارگرفتن آن در  بودن یک واحد زبانی نما نقش

 ,ibidهای زبانی است) ای از سلسله مراتب گزارهزنجیره

p.3) .عبارت زیر: برای نمونه در دو 

 ست.مدرسه ا ر درناگزی الف(او

 در او ناگزیر اما  جا را به دنبال او بگرد ب(همه

 ست.مدرسه ا

نما محسوب  نقش« ناگزیر» تنها درگزاره )ب( قید

 دارد. قرار  ها ای از گزارهزیرا در میان زنجیره  شود می

نماها که  کی از کارکردهای نقش وصفی  با این

 23های کالمی های زبانی با کنشاتصال میان گزاره

شود که اقسام آنها را به ربط بیان  سبب می است،

 واقع، )در 25ربط توجیه بنابراین(، )سپس، 24نتیجه

لیکن(  این،  وجود با )اما، 26ربط متقابل زیرا( و حقیقتاً،

های اصلی این قبیل جمله ویژگی از .کنیمتقسیم 

ذیل  های نمونهنماها یا حروف ربط گفتمانی به  نقش

 کرد:توان اشاره  می

 توان درون نظام زبانی و نماها را نمی (نقش1

بلکه  هایی تاص بررسی کرد مثابۀ گزاره  المثل به فی

: های عادی هم باشند)مانند ه به گزارهیحتی اگرگاهی شب

هرگز تمام  ،(هغیر هال و دانی، ببین، بنگر، ال،اَ

 آنها حضور در های الزم مندرج در یک گزاره ویژگی

 (.Jayez, 2013, p.2)27ندارد

وصل  ایجاد توان در را نمی نما یک نقش (کارکرد2

تالصه  های کالمی یا کنش  ها یا پیوستگی میان گزاره

 زمان که نقش رابط را برعهده دارند، زیرا هم  کرد

 نتیجه در مل کنند ونیز ع رابط غیر همچونکه  قادرند

 .شوند مییم نسلمعینی ت بندی به هیچ طبقه

گرانه  محتوای شناتتی یا ارزیابی نما فاقد (نقش3

 28نماها وجه غالباً این نقش را است. بد نوع توب و از

 کالم برعهده دارند. در

زنجیره گفتار ا در نماه (موقعیت قرارگرفتن نقش4

 ونه همیشه   تغییر ای تاص معموالً   گزاره یا در

این واحدهای زبانی شباهت  حیث  این از .پذیرد می

 یابند. میبه قید  زیادی

این  دیدگاه گوینده است.دهندۀ  نشاننماها  (نقش5

 ارتباط باشد: در تواند با مسائل زیر دیدگاه می

به  گفتار از 29رهپایگاه و موقعیت یک پا -5-1

 کلی آن گفتار ساتتار نسبت با تصوری که گوینده از

برای مثالیک پارۀ گفتاری برحسب  در ذهن تود دارد.

 تواند نشانۀ پایان یک مبحث، میموقعیت تود  وضع و
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 موضوع گفتگو مباحث پیشین یا تغییر آن از انفصال

 نامند. می 30گذار نشانهنماها را  نقش رو  این از باشد.

به نسبت با  موقعیت یک پاره از گفتار -5-2

و نحوه بیان  تسلطی که گوینده به نوع تعبیر و آگاهی

 31دوبارهبندی  صورت، یقین وتردید دارد)مانند تود

 (.یا انتخاب موضوع (مضمون جدد)طرح م

 کالم، ۀتالص باری، هرحال، در نماهایی نظیر نقش

 .گیرد قرار میاین مجموعه  الحال در فی دیگر،  عبارت به

موقعیت یک پاره از گفتاربه نسبت با  -5-3

های باورها و نگرش تصوری که گوینده اصلی از

تواند  گزارۀ او می اساس  همین بر مخاطبان توددارد.

یا پذیر  تفاهم کراری و، تمبین یک موضوع مشترک

 برانگیز باشد.  وجنجال تازهموضوعی  نماینگر

رفته از   کار به  های کالمیکنش و  ها گزاره ساتتار

دهد که او مخاطب را در مقام  جانب گوینده نشان می

)ادات  نظرداشته است جهل یا تجاهل در تردید، انکار،

 حق، به، ی چون الحقینماها کالم یا نقش درتثکید 

 اند(.نوعحقیقتاً از این  واقع، در

به نسبت با  موقعیت یک پاره از گفتار -5-4

تصویری که گوینده از احساس تاص تود ارائه 

 (.ibid, p.2آرزوها()و   ها )مانند انتظارات،ترس دهد می

 

 رویکردها  یف وارتع -4

که مطلب این  ذکر( با 1983ون)ینسبار لو  اول

زبان  نماهای گفتمانی مقوله مشخصی را در نقش

شناسان را به این عناصر  توجه زبان دهند، تشکیل می

شاید  پرداتت.ن اما تود به بررسی بیشترآنها جلب کرد 

سون نلوی نظر ترین پژوهشی که به دنبال اظهار معروف

متعلق به  ،را بررسی کرده استمان تنماهای گف نقش

نویسنده  ،آن باشد که در 32(1987)شیفرین دبورا 

منسجم از این  یبرای ارائه رویکرد کوشش تود را

پیوستگی را  شیفرین زبانی به کاربسته است. عناصر

 داند که هریک از مهمترین تصوصیت گفتمان می

یابند به آن دست  تا کوشند کاربران زبان مشترکاً می

(Schiffrine, 1987, p.31.) 

 نماها یا آنچه را که او نقش ( نیز1987مور) بلیک

 33قالب نظریۀ مناسبت در نامد، نی میماحروف ربط گفت

 همچون گروه ناهمگنی از عناصر و کند بررسی می
furthermore, so, more over you see ,but, after 

all, and گوید که  می وکند  میآن را تحلیل  نظایر و

دادن این واقعیت است که   کاربرد این کلمات نشان

 یک بخش از گفتمان، دانستن  مناسب یا مقتضیچگونه 

 آن است. مبتنی بربخش دیگری از

رو که یک رشته    نآاز، این عناصر دیگر  بیان  به

 رسانند، پیوندهای مبتنی براستنتاج و استنباط را می

بودن یک  مربوط چگونگی تفسیرهای ممکن از

گفتمان را محدود  یگری ازهای د گفتار به بخش پاره

 با افزایش پیوستگی گفتمان بدین ترتیب، و دنکن می

دسترسی به  برای پردازش کالم و کوشش شنونده را

 دهند ای آن کاهش میهرپیام یا محتوای گزا

(Blakmoore,1987, 8 Levinson, 1983, p.127-8). 

نماهای گفتمان با  مورنقش نظریه ربط بلیک در

 34گرایس «قراردادی ضمنیداللت یا معانی »مفهوم 

( استنتاجی معانی ضمنی) ها ناین تضم همخوانی دارد.

 ای های مکالمهنبرتالف تضم و اندشرط صدق فاقد و

 یعنی همان عناصر ،زبانیکاربرد عناصر تاص حاصل 

برای  (.Levinson, 1983, p.128اند) گفتمان ایاشاره

 عبارت زیر: دو در مثال

 و صادق است. گراآرمانالف(کاوه 

 اما صادق است. گراآرمانب(کاوه 
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قراردادی و تلوینی  طور به «اما»کاربرد حرف ربط 

 بودن و گرا آرمان)ه گزاردو  ناسازگاری میان هب

مربوط  «اما»صدق  طبودن( اشاره دارد که به شر صادق

 شرط صدق، ناسیمعناش که در  درحالی شود. نمی

دارای شرایط صدق یکسان  «اما»و« و»حروف ربط 

را نسبت به  گوینده که صرفاً تعهد شوند فرض می

، دهد)ذوقدار مقدم شده نشان می داده  صدق دوبند پیوند

 . (70، ص1381

نما که  وجود این عناصرنقش ک موریبه گفته بل

های  داللت یجاددر ا عوامل تث یرگذار ۀزمر تود در

کردن محاسبات   موجب محدود ضمنی قراردادی است،

جانب شنونده صورت  استنباطی متعددی است که از

یک گزاره بربازنمایی ه تث یری را ک تا او بتواند گیرد می

 .گیری کند اندازه محاسبه و او از جهان تارج دارد،

 گفتاری را در ارهپ شنونده باید هر براساس اصل ربط،»

ترین بافتی که برکالم  پذیرترسمحدودترین و در دس

 «تعبیرکند، تث یرات آشکاری دارد )گفتمان( موجود

(Levinson, p.77). 

نماهای گفتمانی یکی ازعواملی  توجه به نقش

های مخاطبان ازکالم تاجتنتواند برنوع اس است که می

 را ای ینمضمعانی  مستقیم برجاگذارد و ا ر وحی نیز

توجهی سبب کم به پیش ازآن که تا کند به مخاطبان القا

این عناصرسبب  پنهان بودند.و ناگشوده  قوف به عناصر

یا مفروضات  موجود پیش تحکیم وتقویت مفروضات از

موجب تضعیف مفروضات غیرضروری  متقابالً جدید و

های  شناسان با تثکید برجنبه برتی از زبان .شود دیگرمی

نیت »نند کهدا نها را عناصری میآ کاربردشناتتی گفتمان

 ید،آ پیام اصلی که به دنبال می گوینده را راجع به اینکه

نشان  گفتمان قبلی مربوط شود،به چگونه باید 

 .(Fraser, 1998, p.387) «دهند می

 عناصر نماهای گفتمان را ( نقش1998) 35نهانس

دادن  ربطآنها داند که نقش اصلی  ای میزبانی غیرگزاره

حوزۀ  این عناصر است.های مختلف گفتمان بخش

ه کاز حوزۀ عمل آن است  منظور عمل متغیری دارند.

تواند هراندازه یا  نما می میزبان یک نقش واحد گفتمانیِ

دهندۀ  نشان الگوی آهنگی که کازیباشد،  شکلی داشته

گفتارهایی که  یک کارکرد منظوری است گرفته تا پاره

 گفتمانی که از ودهند  یک جمله کامل را تشکیل می

، ذوقدارمقدمک: ر.شود) گفتار تشکیل می چند پاره

 (.80ص

 داند. مجموعۀ ادات می نماها را زیر نقش نهانس

که مقوالت  تصریفی استادات عناصری غیر 

 حروف ربط حروف اضافه، گوناگونی ازجمله اصوات،

ادات  قیدهای جمله، )پیوندهای پیوستگی ووابستگی(،

 نماهای گفتمان را در نقش و ادات تثکید ،36وجهی

چیزی  های ادات، یک از زیرمجموعه  هیچ گیرد. برمی

افزاید و تنها یک الیه  نمی گفتار ای پارهبه محتوای گزاره

، کند)همان معنای کاربردشناتتی به آن اضافه می

 (.75ص

« پنج»نماها را ذیل نقش دریک دسته بندی دیگر،

 از:کنند که عبارت است  گروه بررسی می

نماهایی را گویند که  : نقش37های گفتمانی(واژه1

اینگونه  ایجاد ارزش ارجاعی گزاره نقش دارند. در

کنند که یک گزاره تاچه اندازه  مشخص می عناصر

واقعیت اشیاء  آگاهانه در توضیح ای نسبی و شیوه

 است.

شود که  اطالق می نماهایی به نقش :38نماها(وجه2

سبب  به بهاماین ا است.« 39ابهام»ای حاصل گونه

ایجاد  مطلبیک ای تاص برای توضیح انتخاب گزاره

 .شود می
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نماهایی است که با  نقش :40(اجزاء گفتمانی3

 `آنها گزارۀ ارتباط دارد. ('p/pترتیب یا توالی دوگزاره)

p حیث نحوه ارتباطش با  را از pدهند. نمایش می 

فاصلۀ نماهایی که به  نقش :41های سخن (واژه4

 اشیاء اشاره دارند. و  ها واژه میان منظورگوینده،

 در آنچه ما را بیش ازهمه گروه از میان این چهار

اجزاء گفتمانی است  رساند، مطالعه کالم وحی یاری می

ادوات  مطابقت دارد. نکه با ادوات ربط در نظریه هانس

 زمینه آیات سبب کاربرد فراوان در به« اوو»و « فا»ربط 

 مستقل است. یپژوهش ن نوشتارای در

 

 ن کریمآدر قر« فاء»نمای گفتمانی  نقش -5

جمله حروف ربط  )=پس( از« فاء»نمای  نقش

ربط عناصری هستند که دو یا  حروف دستوری است.

نحوی  ساتتار و است چند بند را با هم ترکیب کرده

این حروف به دو دستۀ  کنند. تری را تولید میبزرگ

حروف ربط  شوند. وابستگی تقسیم میپیوستگی و 

به  ،اندنظرنحوی مستقل پیوستگی بندهایی را که از

کند وحاصل ترکیب آنها یک جمله  مربوط می یکدیگر

حروف ربط وابستگی یک بند را درون  مرکب است.

جمله » حاصل ترکیب دهند و ار میربند دیگری ق

ساتتاربند پیرو وارد  این حروف در است.« پیچیده

شوند  جا میهمراه با بند میزبان تود جابه شوند و می

 (.76 77، ص)ذوقدارمقدم

های ترکیب برابر پایه در های ناهمساتت ترکیب

 شدن روابط گفتمانی است.  اساساً دستوری پایه، هم

بندهای پیرو عموماً  ها،این نوع ترکیب گونه که در بدین

ای نهزمی پساغلب کنند که  اطالعاتی را منتقل می

اطالعات  ۀدربار ،شود و توضیحی است سوب میحم

که  درحالی ای یا کانونی است.زمینه بند اصلی که پیش

اطالعاتی که  شده، گیریدرونه اپایه ی های همدرترکیب

نظرگفتمانی دارای  از شود، ترکیب اظهار می دربند

 اهمیت یکسان است. ارزش و

توان  می هنگامیحروف ربط را  معتقد است نهانس

شناتتی  نمای گفتمانی دانست که درسطح معرفت نقش

  زیرا تنها دراین  عمل کند  کنش کالمی دو یا رابطۀ میان

صورت است که حرف ربط بخشی از محتوای 

ای چراکه غیرگزاره  گفتارها نخواهد بود ای پاره گزاره

نمای  های اساسی یک نقشبودن یکی از ویژگی

 (.77 78، صدارمقدمگفتمانی است)ذوق

 المثل درگزاره زیر: فی

 چون تون زیادی از  رفت وم از هوشالف(مصد

 دست داده بود.

گذاری  این طرح سرمایه تواند در ب(احمد نمی

 اندیشد. چون به طرح دیگری می  کند

شنونده نیازی به استنتاج اضافه  ،درمثال الف

دادن   شدن و تون زیاد ازدست زیرا میان بیهوش  ندارد

شنونده برای  «ب»اما درمثال  رابطۀ مستقیم برقراراست.

ای درک رابطه سببی میان دوگزاره باید استنتاج اضافه

احمد قصد  یعنی دریابد که اوالً  هم انجام دهد

دوم اینکه او  گذاری درطرح دیگری را دارد و سرمایه

 گذاری کند. دو طرح سرمایه زمان در تواند هم نمی

شناتتی  سطح معرفت در «چون»ربط  حرف رو ازاین

 ید.آ نما به شمار می نقش ،عمل کرده است

هسبب اهمیت حروف ربط دربالغت کالم و ب به

معرفت »بالغت را   علمای اسالمی پیوستگی آن، هم

جرجانی  ازآن جمله اند. نامیده« وصلو  مواضع فصل

جهت  به، انداین مبحث را حد بالغت دانسته» گوید: می

آن است تا آنجا که کسی  دقتی که در وغموض 

 آنکه ابتدا در مگر کند، فضیلتی در این راه احراز نمی
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 )جرجانی،« سایرموضوعات بالغت کامل شده باشد

 (.291، ص1368

فصل و  علمای بالغت به روابط مبتنی بر سپس،

ب وجواند و چهار نوع رابطه مبتنی بر وصل اشاره کرده

یا وصل  عطف بر وجوب فصل و تنها دو رابطه مبتنی

اغلب  در نگاهی اجمالی پس در اند.دانسته را ضروری

                                                                                غلبه با فصل است. کتب معانی،

مواضع کاربرد آن در آیات  نیز با دقت در« فاء» بارۀدر

فاء  فاءسبب، فاء عطف،» متعدد به انواعی نظیر

« فاء رابطه برای جواب شرط ،هفاء فصیح استیناف،

 کنند. ( اشاره می132، ص2008 )نایف حردان،

ی نما نقشهایی ازانواع کاربرد درآیات زیر نمونه

 :شود میمالحظه « فاء»

 ُوَالتَتَّبِعُواالسُّبُلَ فَاتَّبِعُوه مُسْتَقِیماً صِراطِی وَأَنَّهذا»  1

 (.153/)انعام« سَبِیلِهِ عَنْ بِکُمْ فَتَفَرَّقَ

 «فَلَها ْأَسَثْتُمْ إِن ْوَ لِثَنْفُسِکُم أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ إِنْ»  2

 (.7)اسراء/

اً کَدْح رَبِّکَ  إِلى کادِحٌ إِنَّکَ الْإِنْسانُ أَیُّهَا یا» 3

 .(6/)انشقاق« فمُالقیه

 وَ فُجُورَها فَثَلْهَمَهاا. ماسَوَّاه وَ َنَفْسٍ و»  4

 .(8-7/شمس«)تَقْواه

 وَلَّى جَانٌّ ُکَثَنَّها تَهْتَزّ فَلَمَّارَآها عَصاکَ َلْقِ أَنْث وَ»-5

 (.31/قصص«)مُدْبِراً

درآیات فوق به ترتیب عبارت است « فاء»معانی 

فاء  فاء جواب شرط، فاء جواب شرط، فاء فصیحه، از:

فاء فصیحه را میان   این  از .هفاء عطف، فاء فصیح سببیّه،

اند که به گفتۀ  های کالم بلیغ برشمردهویژگی از

ی، رود)زمحشر سخن بلیغ به کار نمی در جزشری خزم

فائی را گویند که یا ه فاء فصیح (.1377ص ، 1997

وف است یا در جواب شرط مقدر ذمعطوف آن مخ

 (.147ص،اند)نایف حر شود واقع می

وف حذای م( فاء به جای جمله5آیه شمارۀ ) در

مخاطب را از  نشسته است تا برحالت آن داللت کند و

 بدین ترتیب .کندسرعت تحقق مدلول جمله آگاه 

 نکهمفهوم  انوی آیه چنین است که به محض آ

تبدیل به ماری شد ، حضرت موسی)ع( عصا را انداتت

که  .پس هنگامی کرد شدت حرکت می که با سرعت و

ترسید وبه  تورد، موسی)ع( آن را دید که تکان می

 .42عقب بازگشت وحتی پشت سرتود را نگاه نکرد

جای   این آیه شریفه به فاء در ،بنابراین وصف

نشیند تا سرعت  می« تفاهتزَّ صارت حیۀٌفالقاها فَ»

کردن موسی )ع(  رو سپس فرار تحقق تبدیل عصا به ما

 نشان دهد. را بهتر

حروف  در )تضمن( موجود معانی  انوی در دقت

 قبل و چه بعد از چه نماهای قرآنی نقشعطف یا 

 و پس از وی ظرافت دنبال شد جرجانی با جدیت و

 مفتاح العلوم کوشید تا به این باالتص سکاکی در

« تفسیرقمی»در برای مثال رنگی آموزشی دهد. مبحث

( سعی به 9/جمعه«)هذِکْرِاللَّ  إِلى فَاسْعَوْا»در ذیل آیه 

ت در روای رفتن است و  معنای سرعت در راه

وقتی  که فرمود: است الجارود از امام باقر)ع( آمده ابی

 معنایش این است که بروید و «فاسعوا» شود گفته می

معنایش این است که برای  «أسعوا» شود چون گفته می

آیۀ سورۀ جمعه معنایش  در فالن هدف عمل کنید و

این است که برای نماز جمعه سبیل )شارب( تود را 

ترین  نظیف غسل کنید، ناتن بگیرید، کوتاه کنید،

اینها سعی برای ر کنید، و تود را معط جامعه را بپوشید

 (.523، ص18ج، 1363 ،طباطبایینماز جمعه است )
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فاء بخشی از محتوای گزاره ها  نمونهتمام این  در

شناتتی و رابط سطح معرفت بلکه درآید   شمار نمی به 

نیز  5که در مثال   همچنان کند. میان دو گزاره عمل می

و « صاکعَ ن ألقِوإ»امری  فاء رابط میان دو کنش کالمی

واقع شده که برای درک درست این « آهرَ مّالَفَ»اظهاری 

رابطه به ایجاد استدالل و استنتاجی مضاعف از جانب 

ف واوالً قسمت محذکه  مخاطب نیاز است تا دریابد

سمت به چه میان این دو گزاره کدام است و  انیاً این ق

بالغت برای  ایاگرچه علم علت حذف شده است.

به موضوع  ،درک بهتر نسبت میان دو گزاره معطوف

تیالی  و  وهمی و انواع آن اعم از جامع عقلی،« جامع»

تنهایی  به« جامع»اما چنانکه پیداست   43اند ارجاع داده

تواند نحوۀ ارتباط میان دو یا چند گزاره را از طریق  نمی

 کما طور کامل توصیف کند. نماهای گفتمانی به نقش

 از حروف ربط بیشتر بالغت سنتی تصورکه این

به  های دستوری آنها مبتنی است و کمتربرویژگی

نحویان  .شده استی آن توجه متنجوانب گفتمانی و فرا

به سه معنی در کاربرد فاء در مقام حرف عطف اشاره 

، تعقیب، سببیت اند که عبارت است از: ترتیبکرده

(. اما مفسران گاه نظرات 438، ص1ج، 1973سیبویه، )

اند. برای مثال در اصالحی نسبت به آن ارائه کرده

 فَجاءَها أَهْلَکْناها قَرْیَۀٍ مِنْ وَکَمْ»تفسیر فاء در آیه مبارکۀ 

(، مفسران فاء را 4)اعراف/« نْقائِلُو أَوْهُم بَیاتاً بَثْسُنا

دانند  زیرا فائی معنی مذکور نمی یک از سه نشانه هیچ

که نشانه ترتیب است، در آیه فوق که بثس را بعد از 

تواند مصداق داشته باشد. هالک ذکر کرده است، نمی

« معاً»زمانی و در معنی  گر همرو آن را داللت ازاین

(. حال اگر به 371، ص1ج 1980 فراء،اند )دانسته

شناتتی نیز  دیدگاه زبان دیدگاه نحوی و تفسیری،

های بیشتری را از این حروف به افزوده شود، داللت

 ا بات تواهد رساند.

 شناسی معاصر زبان کارکردهای فاء در -5-1

معانی  شناسان امروزه به کارکردها و زبان

فارسی  در« پس»معادل « فاء»نمای  ای نقش غیرگزاره

"so" و  در انگلیسی"donc"  در فرانسه پرداتته و برای

که  اندکارکردها متعددی قائل شده و  ها بندی دسته ،آن

 (،1987) توان به نظریۀ شیفرین ترین آنها می از مهم

 ( و1990)45کولیولی (،1997هنسن ) (،1993)44ونسان

 ( اشاره کرد.1996،2000)46روساری

های فاء به دو میان شیفرین با تقسیم نقش این  از

، 48گفتمانینقش  و47معناشناتتی  نقش نحوی گروه،

که 49نمای تعاملی نقش ،فاء افزاید: نقش دوم می بارۀدر

فقدان نقشی دستوری  و 50زدایی اش معنیویژگی اصلی

سطح واحدهای زبانی  در نشینی است،زنجیرۀ هم در

این  کند. میان کاربران زبان عمل می در51مشارکتی

برآمادگی  زبان گفتار نمود دارد، نما که تنها در نقش

گویندگان برای واگذاری نوبت گفتگوبه  یکی از

عمل 52یدهابزار نوبت و ماننددیگری داللت دارد 

گاه نمای فاء هیچ کند که نقش شیفرین تثکید می کند. می

بلکه با وجود   شود مطلقاً از دو کارکرد تود جدا نمی

بازهم  ای که دارد،شدن از ارزش معناشناتتی اولیه رها

فاء درمعنی  دهد. دست نمی معنای سببّیت تود را از

 ،53ای سببّیت قادر است میان سطح محتوای گزاره

یا منظوری یک 55وکنش غیربیانی54محتوای شناتتی

 کند. برقرار گزاره پیوند

زبان  کولیولی ضمن اشاره به کارکردهای فاء در

 کند: نوشتارآنها را به سه دستۀ عمده تقسیم می

 کارکرد (کارکرد هیجانی )که شباهت تامی با1

 .دارد( است، یک وجه نما که« فاء»
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با ارزش ی، نمای ارتباط انعکاس (فاء نقش2

 باهمانندسازی تام یا نسبی )این کارکرد عموماً 

 پذیرد. جایگزینی یک عبارت با عبارت دیگر انجام می

انحراف  بعد از است،56این نقش که طبعاً مفید تکرار

 .افتد( موضوع اصلی اتفاق می حقیقی یا فرضی از

با  ،نمای ارتباط نامتقارن استنتاجی (فاءنقش3

 "x"آن هنگامی است که سازی )و ارزش افتراق و جدا

 دیگر  عبارت به نشود. منجر "y"صورت طبیعی به  به

بردن به روابط سببی میان دوگزاره باید  شنونده برای پی

 ,Bolly & Degandدست به استنتاج اضافی زند)

2009, p.6). 

شناسان عمدتاً به  توان گفت که زبان مجموع می در

 )پس( به قرار« فاء» نمای کارکرد اصلی برای نقش پنج

 اند: قائل شده زیر

 که در نمای بیان نتیجه یا بیان علت، نقش (1

نماهای دیگری  توان با نقش را می« فاء» صورت آن

 ... و گیریم که چنین نتیجه می ...، به سبب اینکه :چون

 مانند آن جایگزین کرد.

 در: 57با جهت قطعی یا نهایی نمای تکرار (نقش2

 الجمله، فی: نظیرتی اتوان با عبار این حالت فاء را می

 جایگزین کرد. جهینتردیا تالصه 

با جهت توضیح یا تدقیق  نمای تکرار (نقش3

 عبارت به دیگر،  بیان به عباراتی همچون: موضوع
مانند آن در این نقش با فاء  و سخن  دیگر به تر، کامل

 کنند. برابری می

در : گفتگو در58(نوبت)نمای تبادل نقش  (نقش4

 راکه یکی از کاربران نوبت سخن هنگامینمونه فاء این 

 ابتدای کالم اوبه کار در معموالً و گیرد به دست می

 رود. می

زمانی فاء واجد : 59مفهومی نمای ساتتار (نقش5

شودکه یا به جای  درساتتار گفتمان می  کارکرد مفهومی

 وحال، است شده بیان مطلبی قرارگیرد که پیشتر

گونه که  همان) داند گوینده آن را الزم به یادآوری می
..( یا حاوی اطالعات .به یاد آورید که بیان شد، قبالً

ای باشدکه درآن صورت برتغییر موضوع گفتگو تازه

 اینکه...( مطلب دیگر اینها گذشته، از) داللت دارد
(Bolly & Degand, p.12.) 

نمای فاء درآیات مرتبط  تحلی  جایگاه نقش -5-2

 با نفس

 در« فاء»نمای  با توجه به کارکردهای متعدد نقش

در آن  توان به اهمیت می شناسان معاصر، زباننگاه 

به ارتباط آن با  از یک سوو  ها معنادهی به گزاره

چه اینکه  پی برد. یدیگرسومضامین برتی آیات از 

 با دقت بیشتری به اتصال میان آیات نظر افکنیم، اگر

 نیز گاهی به جای «واو»نمای  شود که نقش مالحظه می

در نقش آن به کار رفته است و این دو در و  «فاء»

اینک برای  .شوند میبه یکدیگرتبدیل  ،ها نمونهبسیاری 

 شود: ذکر میهای یادشده مثالی از آیات  نقشاز هریک 

 سبب معنای بیان نتیجه و فاء در (2و1

 غَفْلَۀٍ َفِی کُنْت لَقَدْ» فرماید: تداوند درسوره ق می

 الْیَوْمَ فَبَصَرُکَ غِطاءَکَ عَنْکَ فَکَشَفْنا هذا مِنْ

واژه نفس در قرآن معانی متعددی  (.22/ق«)حَدِیدٌ

داردو ازآن جمله به حقیقت و گوهر وجودی انسان 

سبب آنکه جوهر انسان وعلت  به کند و میداللت 

 تعقل در تویشتن و تودشناسی است آفرینش او

ای  «56ذاریات/» وندعبُالیَنسَ الّواال الجنَّ تُ)ماتلق

وبهترین است » عقل ۀنمایند یپس نفس گاه فون(،عرِیَلِ

، 1363 )طباطبائی، «عقل انسان نیزتودشناسی اوست

 (.11، ص295ج
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 الْعِجْلَ کُمُ ْبِاتِّخاذِ أَنْفُسَکُم ظَلَمْتُمْ إِنَّکُمْ»در آیه 

(، فاء داللت بر سببیت 54)بقره/« مبارِئِکُ إِلى فَتُوبُوا

کند  زیرا دلیل توبه را ظلم ایشان به نفسشان بیان  می

که تداوند  هنگامی(. یا 69، ص1ج، کند )فراءمی

هم ریَسنُ»تواند که  بندگان را به تدبر درآیات فرا می

« الحقُّه هم أنَّلَ نَبیَّتَهم حتی یَسِفی أنفُی آالفاق وَنا فِتِاآی

 هدرآیۀ کریم« سنریهم»دادن  نشان، (53ه: )هم سجد

شناسی نیز  فسن مذکور داللت بردعوت برتعقل دارد و

ز مجرای عقل و استدالل میسر اجز از راه تعقل و 

ونوا کُوالتَ» فرماید: تداوند در آیۀ دیگری می نیست.

دربارۀ (، 19)حشر/« همم أنفسَفثنساهُ ااهللَنسوَ ذینَکالَّ

کسانی که عارف به نفس تود شدند و نفس تود را 

تدا را  گیرد که پس چنین نتیجه می فراموش نکردند،

نقیض جمله فوق مطابق نص آیه  هم فراموش نکردند.

پس تدا  تدا را، فراموش کردند»شود که  اینگونه می

سورۀ حشر  24تا 18آیات  .«ان را ازیادشان بردشنفس

ای است که از کل سوره مجموع، در مقام نتیجه در

شود. چه اینکه در این سوره صحبت از  برداشت می

شود که همین مخالفتشان نضیر می نافرمانی یهودیان بنی

افکند )ر.ک: آنها را به تسران در دنیا و آترت می

یه در آ« نسیان»(. کلمۀ 373، ص19، ج1363طباطبایی، 

گردانی از چیزی که قبالً فوق به معنی مطلق روی

، 19طباطبایی، جبرانگیز بوده، به کار رفته است ) توجه

معرفت رب  تداوند میان معرفت نفس و(. 376ص

نسیان ربرا نتیجه  کند و معلولی برقرار می رابطۀ علت و

و استدالل  نسیان نفس یعنی کنارگذاشتن مسیر تدبر

 داند. می

نخست جهت  دارای دو جهت است:نفس انسان 

 جهت احساس که و دیگر که مرکز آن تعقل است تفکر

الزم این دو  نیازها و است.( ضمیر)آن وجدان  مرکز

 تا کوشد عقل می. ت با یکدیگر اتتالف داردحسا

مطابق آن معرفت  معرفتی از حق حاصل کند وسپس

قلب نیز احساساتی را که از اشیاء بیرون  .کندعمل 

  بت و شود، نظایرآن حاصل می ألم و لذت،شامل 

تغذیه  سات نفس را تقویت وضبط و با این احسا

 (.94 95، ص1369، معرفت :کر.کند) می

های یکی از امتیازات موجود در شیوه استدالل

است تا عقل  دکه درصد نی در این است که هنگامیآقر

، دارد وااستوار به تضوع  ا براهینب مخاطب را

ظرافت دربیان نیز  بارساندن به نفس  ازبهره حال عین در

ای گونه از براهین عقلی به چنین کالمی کند. غفلت نمی

و سبب  برد که فایده آن به ضمیر نیز بازگردد بهره می

سخن هرکس  .شوداشباع غریزه و عواطف بشری 

از این دو قوّه در درون  یانعکاسی از غلبۀ یک

 کُلٌّفرموده الهی: ح یا بهضَاوست)وکلُّ اناءٍ بالذی فیه ین

(.جمع میان این دو قوه 84/( )اسراءهشاکِلَتِ عَلى یَعْمَلُ

یۀ آکه  همچنان شود. درکالم بشری عموماً حاصل نمی

 ِفِی قَلْبَیْن مِنْ رَجُلٍ اللَّهُلِ ماجَعَلَ» هکریم

  دهد کان گواهی میماین ا نبود ( نیز بر4/احزاب«)هجَوْفِ

نی او را از ثتعالی است که هیچ ش زیرا این تنها تداوند

 قادر و60دردا باز نمی پرداتتن به شثن و کاری دیگر

باره مخاطب تویش  قلب را به یک است تا عقل و

 مِنْ اللَّهَ یَخْشَى إِنَّما» فرماید: که می هنگامی قراردهد.

ترس را که از متعلقات نفس ( 28)فاطر/ «الْعُلَما عِبادِهِ

 داند. میمنتج ز علم به حق از تشیت ناشی ا است،

 عرفان را برآیندی از علم و تشیت یعنی احساس

 که علم بیشتر  پس همچنان شمارد. بشربه معبودش می

این ترس یک  لیکن  است ترس نیز بیشتر باشد،

آلود که مانع از حرکت انسان  احساس مبهم و مرض

برتالف بسیاری از احساسات  بلکه  باشد نیست
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به تدا  آگاهی او به تود و از علم و ناتودآگاه بشر

های  اگرچه استدالل در قرآن به شکل گیرد. نشثت می

سلطان  دلیل و ،تحج بیان، مختلفی همچون برهان،

نه نوع  اما آنچه در اینجا اهمیت دارد،  شود آشکار می

نفس  تضی موضوع  مقبلکه شیوۀ ارائه آن به  ،استدالل

 شناسی   است. نفس و

بیان  «کشفنا»فاء در  ره مبارکه ق،سو 22آیه  در

این کشف غطاء از  بیان نتیجه است. علت و درتفسیر

یابد و با آن آن روست که انسان در آترت نفاذ بصر می

آنچه را داتل در جوهرۀ شیء یا تارج از آن قرار 

دهد  یعنی علم او به اشیاء متناسب دارد، تشخیص می

با حقیقت هر شیء و مطابق با علم تداوند نسبت به 

 همین (. به366، ص9، ج1409طوسی، آن است )ر.ک: 

راه ندارد. فاء در این  ایدلیل نیز در آن شک و شبهه 

بودن بصیرت در روز آترت اشاره  مثال دقیقاً به یقینی

یل در استنباط نما دراصل سبب تسه وجود نقشدارد. 

 ها نما نقش» سخن دیگر به شود. می  ها مفهوم اصلی گزاره

« کنند راهنمایی می  ها مخاطب را برای تفسیر گزاره 

(Moeschler,1989, p.56.) 

نخست اینکه  ید:آ در اینجا دو فرض به بیان می

نما اطالعاتی بیش از  یا نقش 61ی رابطاگزاره محتو

نما در اتتیار داردو دوم اینکه  گزارۀ فاقد نقش

نمای رابط با توجه به ماهیت اطالعات مندرج در  نقش

 دسترس برای بازسازی بافت و های درو داده هر گزاره

یش حشو و زائد ب صورتی کما موقعیت گفتار

 (.ibid, p.57دارد)

ودی ویا هشء دربرتی آیات نشانۀ استدالل اف

دلیل ذکر  نتیجه وها  نمونهدر این  وجدانی است و

تر  نقش فاء پررنگ در آیات مرتبط با نفس، شود. نمی

 برای نمونه در آیات زیر: .شود می

 کَدْحاً رَبِّکَ  حٌإِلى کادِ إِنَّکَ الْإِنْسانُ یاأَیُّهَا»الف  

 «.هفَمُالقِی

 «.إِنْثَسَثْتُمْفَلَها وَ لِثَنْفُسِکُمْ حْسَنْتُمْ حْسَنْتُمْثَ إِنْثَ»ب  

فاء نشانۀ استداللی وجدانی است  «الف»درنمونه 

لحظۀ انسان  که برتلقت مدام و تحوالت پیوسته و هر

  چه اینکه این طریق )طریق انسان به دهد. گواهی می

ای جز راهی است اضطراری و چاره متعال(، معبود

 ه و غافل همه وآگا مؤمن و کافر،. ن نیستآودن مپی

که همه در راه  آنجا از همه در آن شرکت دارند.

تواهد افراد را سفارش یا  پس آیه مذکور نمی هستند،

، )طباطبائی بپیچند ودن آن سرمتحریک کند که از پی

چینی جهت  دلیلی برای مقدمه (. پس283، ص11ج

. در این وجود نخواهد داشت ای نتیجهچنین برداشت 

 لّی )غیرحصولی( است.ع برهان غیر فاء نشانگرحالت 

درک مقدمات و نتایج نیازمند  «ب»لیکن در نمونه 

 های فردی مخاطب دارد.آگاهی و  ها رجوع به تجربه

ن ابتدا به بازگشت نتایج اعمال حسنه اشاره آپس قر

سپس  شود و سبب لذت در مخاطب می که است کرده

اع مخاطب نقپردازد تا ا زگشت نتایج اعمال سیئه میابه ب

 ترکند. تر و قبول این مطلب را درنظرش سهلرا آسان

 حصولی است. و نشانۀ برهان علی پسفاء در آیه مذکور

م فثنساهُ ااهللَنسوَ ذینَونوا کالَّکُوالتَ»در آیه کریمۀ 

فرماید که مانند کسانی  تداوند می ،(19/)حشر «همأنفسَ

تداوند به کیفر این  و را فراموش کردند نباشید که تدا

 دیگر  عبارت به. نفسشان را از یادشان برد فراموشی

 داند. کردن تود را نتیجۀ غفلت از تدا می فراموش

نیز آنها را  تدا که آنها تدا را از یاد نبرده باشند، مادامی

ای که که تداوند در آیه درحالی فراموش نخواهد کرد.

ف یثتی اهللُ سو»: یان داللت برمحبت داردسنبه جای 

 و کند میابتدا از محبت تود یاد  ،«هحبّونَهم ویُحبُّیُ بقومٍ



 
 

 155قرآن اتیآ یمعن لیدر تحل« فاء»و « واو» یگفتمان ینماها نقش ریتث 

 

 محبت بندگان را نتیجۀ محبت تویش نسبت به سپس

در  «واو»نمای  نقش که مضاف برآن شمارد. آنان برمی

 توانشزیرا  نمای فاء شده است  اینجا جانشین نقش

استداللی آیۀ دوم نسبت به آیه اول کمتر و اصوالً نه از 

گریز عقل بلکه از مقولۀ عشق و بالطبع ،مقولۀ عقل

هم  بدیهی است که فاء در این کارکرد، است.

نمای بیان علت است و هم نشانۀ جهت قطعی یا  نقش

 نهایی گزاره تواهد بود.

(فاء در معنای تکرار با جهت توضیح و تدقیق 3

 موضوع

یل صاین وظیفه فاء در قرآن معموالً به صورت تف

بدین معنی که تبربعد شود.  میبعد از اجمال پیگیری 

با  .آن است از همانند تبرقبل ی،موضوع لحاظ بهازفاء 

کند تا آنچه  این تفاوت که گوینده در تبردوم اراده می

بار با تفصیل بیشتری بیان  این را پیشتر ابالغ کرده بود،

 یات کریمۀ ذیل:درآ کند.

 فَیُدْتِلُهُمْ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا فَثَمَّاالَّذِینَ»الف(

 .(30)جا یه/« ه ذالکَ هُو الفَوزُ المُبینرَحْمَتِ فِی رَبُّهُمْ

 أَهْلِی مِنْ ابْنِی ِإِنَّ َرَبّ فَقال رَبَّهُ نُوحٌ  نادى وَ»ب(

 (.45هود/«)الْحاکِمِینَ أَحْکَمُ أَنْتَ وَ الْحَقُّ وَعْدَکَ وَإِنَّ

 أَرِنَااللَّهَ فَقالُوا ذلِکَ مِنْ أَکْبَرَ  مُوسى فَقَدْسَثَلُوا»ج(

 (.153نساء/«)جَهْرَۀً

نمای فاء  آنچه پس از نقش درتمام آیات فوق،

 و تسدر حکم تفصیل گزارۀ پیشین ا واقع شده است،

 .توان آن را نوعی اطناب پس از ایجاز هم نام نهاد می

 ید واگر آهنگ کالم از تندی به سنگینی می بدین وسیله

این واقعیت است که اوالً گوینده  ۀدهندنشان ،این تود

بودن  الذهن( وضعیتی سوای جهل )تالی مخاطب را در

دیده و پرسشی را که احتماالً با شنیدن پاره اول در  می

بینی و با پاسخ به آن از  پیش بسته است، ذهنش نقش می

اینکه  دوم تردید و ابهام پیشگیری کرده است. ایجاد

 گیرد و ذهن مخاطب در حالت تعلیق و انتظار قرار می

   زیراانگیزد تمرکز او را برپیام برمی این تود توجه و

زم اهای کالم مخیل و از لوبودن از ویژگی  برانگیزاننده

سوم اینکه . شناسانه بودن آن است های جمالرمانآو 

 بهگوینده به راحتی  ،تفصیل بردن شگرد اجمال  کار  با به

هایی از دادن گوشه تر نشان هدف تود دربرجسته

 یابد. واقعیت موضوع توفیق می

 ما« هربَّ اذ نادی نوحٌ»در گزاره )ب( تفصیل جملۀ 

کند.  را به ضرورت تفصیل در کنش ندایی رهنمون می

( 3:مریم«)اًفیّتَ داءًه نِاذ نادی ربُّ»حال آنکه در آیه

مخاطب را متوجه  گوینده با اجتناب از تفصیل فعل ندا،

ندادر این حالت اهمیتی بیش  کنشکه  کند این نکته می

در تفسیرها نیز با تثکید بر  از محتوای آن داشته است.

نفس ندا، تفیاً را در آن داللتگر حالت و وضعیت 

دهندۀ افزونی تضوع و اتالص روحی گوینده و نشان

، 2، ج1418کاشانی،  شمارند )ر.ک: فیضر میوی ب

 و زکریا داستان(. تداوند در این سوره به 724ص

 و ابراهیم سرگذشت ،عیسى و مریم قصه ،یحیى

 داستان ،هارون و موسى ماجراى ،یعقوب و اسحاق

 از هریک به که سهمى و ادریس حکایت و اسماعیل

 آنگاه کند. می اشاره است، داده والیت نعمت از ایشان

در  اى برجسته هاى تصلت وجود را عنایت این علت

تضوع و تشوع نسبت به پروردگار بیان  جمله از آنها

 (. 5، ص14، جطباطباییکند )ر.ک:  می

 های زبانی،مالحظه ودقت در این ظرافت

در متن آیات بهتر نشان  های حضور گوینده را شیوه

دهد که تداوند چه  ضمناً نشان می داد و تواهد

با مخاطبان  مؤ ر هایی را برای برقراری ارتباط کالمی راه

 تود به کار برده است.
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 نمای ساتتار مفهومی (نقش4

برتالف کارکرد پیشین که در آن فاء سبب تکمیل 

 بالطبع تبر یا کنش کالمی قبل از تود و و بسط گزاره،

در اینجا نقش  ،شد شدن آهنگ کالم می کندترموجب 

حذف بخشی از رویدادها  اگ کالم بکردن آهن فاء تندتر

نها از نظر گوینده غیر الزم آ یا اتبار است که ذکر

کردن یا  فاء یا موجب کوتاه در این حالت نماید. می

 مانند آیۀ ذیل:  .شود دادن زمان رویدادها می کوتاه نشان

« هکانافِی مِمَّا فَثَتْرَجَهُما عَنْها الشَّیْطانُ فَثَزَلَّهُمَا»الف(

 .(36/)بقره

میان نهی تداوند از نزدیکی به درتت  شک که بی

 سبب اغوای شیطان و تروج آدم وحوا از بهشت به

فاصله ف این گوینده از طریق حذزمان زیادی بوده که 

ذهن شنونده را از  نمای مذکور با کمک نقشزمانی 

نرا به نتیجه آو ه جزئیات وقایع مربوط به این ایام راند

اهمیت  گر این امرنشان وق داده است.و پایان کار س

 است.آن  مقدماتو و چونی  نسبت به چندپایان واقعه 

دادن زمان رویدادها منتهی  یا به طوالنی جلوه

 مانند آیه: .شود می

 فَثَتَذَهُمُ فَکَذَّبُوهُ مِنْهُمْ رَسُولٌ جاءَهُمْ وَلَقَدْ»ب(

 .(113/نحل«)نظالِمُو وَهُمْ الْعَذابُ

مادی کفر و ت فاء در آن داللت بر نمای که نقش

  شود ر دارد.چه اینکه عذاب دفعتاً نازل نمیاعناد کف

بلکه نزول آن بستگی مستقیم به ابالغ رسول و توفی 

این کارکرد  پیام تدا و قطعیت حجت الهی دارد.

توان بهکرّات در آیاتی که داللت  نمای فاء را می نقش

های نمونهاز  رد.مشاهده ک بر عذاب پس از ابالغ دارد،

 دیگر این کارکرد:

 أَلْفَ َفِیهِمْ فَلَبِث قَوْمِهِ  إِلى نُوحاً أَرْسَلْنا وَلَقَدْ»ج(

« ظالِمُونَ هُمْ وَ الطُّوفانُ فَثَتَذَهُمُ عاماً إِلَّاتَمْسِینَ سَنَۀٍ

 .(14)عنکبوت/

 بَعْدِکَ مِنْ قَوْمَکَ قَدْفَتَنَّا فَإِنَّا قالَ»د(

 ِغَضْبانَ قَوْمِه  إِلى  مُوسى فَرَجَعَی ُالسَّامِرِ وَأَضَلَّهُم

 (.86 85طه /«)اًأَسِف

دهندۀ  پیوند نخست، فای درآیۀ سورۀ نحل )ب(

است که یکی در واکنش به دیگری و  دو کنش کالمی

سرعت انجام گرفته است.میان تکذیب و ابالغ فاصله   با

که  زیرا همچنان عذاب است. بالغ و ازا تربسیار کوتاه

یند آن انزول عذاب هم تا اتمام فر ،ابالغ تدریجی است

 اما تکذیب که نیازمند مقدمات نیست،  افتد به تثتیر می

 شود. با سرعت انجام می

یان ابالغ و تکذیب تود گواهی مسرعت وشتاب 

برآن است که مخاطبان آیات برای برقراری ارتباط با 

  اندجستهنبه فرایندهای ذهنی یا استداللی توسل  ،آن

مثابه کنشی  بهدرک ارتباط  زیرا این کار مستلزم

، شود نیز گفته می امروزهچنانکه  است. 62استنباطی

، نکه به رمزگان زبانی مربوط باشدآ از ارتباط بیش

منظور  بدین. (Moeschler, p.49فعلی استنباطی است)

)مانند ساتتاری  فرد باید عالوه براطالعات منطقی هر

معناشناسی متن( و واژگانی ) ای نامه فرهنگ (،واشناسیآ

تمهید  به واژه در زنجیره واژگان زبان(یک 63تعامل)

ساتتار   اسب با بافت موقعیتی و بانمت 64هایی فرض پیش

و ارتباط با  متن نیزدست یابد تا در فهم معنای گوینده

همۀ این اگرچه گذران  .حاصل کندمتن ا راو توفیق 

لیکن قرارگرفتن   زمانمند استمراحل مستلزم توالی 

حذف استنباط و  بالطبع فاء تود به حذف این زمان و

 یند ارتباط اشاره دارد.ااستدالل از فر
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این  شد، بیانهای فاء ازآنچه تاکنون راجع به نقش

 صدد گوینده در آید که در آیات نفس، مطلب برمی

 65متن حضور تود را از برون ضرورت،د حدر است تا 

 های ژرف و ناپیدای، یعنی به الیه66متن درون کالم به

آن انتقال دهد تا با ادعای عینّیتبه مخاطب فرصت کافی 

 این آیات . درباشدمل و تودآگاهی داده ثبرای ت

 شود لزوم قرارگرفتن در راه درست تثکید می همواره به

تمییز راه از  ۀمستلزم تقویت قو این امر در وهله اول و

درنتیجه این دسته از آیات را  است.شخص  در بیراه

 توان تمرینی برای تفکر و اندیشیدن دانست. می

 

 در آیات قلب و روح« واو»نمای  کاربرد نقش -6

از حروف ربط و در زمره « فاء»نیز همانند « واو»

نماهای دستوری است که همچون یک واحد  نقش

در چارچوبه صوری جمالت 67معناشناتتی غیر بافتی

گیرد و سبب پیوند عناصر مستقل کالم یا  میقرار 

هایی  فارس نقش شود. ابن های جداگانه می جمله

همچون عطف، عالمت رفع برای کلمه پس از تود، در 

معنی باء قسم، در معنی رُبّ یا مع یا در حکم نهی را 

-156م، ص1977فارس،  شمرد )ابنبرای آن بر می

ره و آن را (. برتی نیز به نقش عطف در واو اشا158

زمان تقسیم  به دو قسم عطف جامع و عطف هم

و برای « قام زیدٌ و عمرو»کنند. برای نخست عبارت  می

( را 16)قمر/« فکیفَ کانَ عذابی و نُذُر»دیگری آیه 

 (.37ه ، ص1428م/2008آورند )رمانی،  نمونه می

لیکن باید به یاد داشت که کاربرد این حرف ربط، 

های نحو عمدتاً نشان داده برتالف آنچه در کتاب

شود. اگر  شود، تنها به سطح جمالت محدود نمی می

بنامیم که روساتت « واحد ساتتار تطی»جمله را یک 

حتی متنی که از یک  -آورد، پس متن کالم را پدید می

عناصر گوناگون و ناهمگن را  -جمله تشکیل شده باشد

بگیرد.  دهد تا ساتتار بیرونی کالم شکل با هم پیوند می

این ساتتار بیرونی )روساتت( تحت الزاماتی محقق 

های کالم، اهداف و اغراض سخن و شود که داده می

کند.  افردی حاکم بر گفتمان ایجاب می فضای بین

 68بنابراین ساتتار دستوری یک جمله با ساتتار نقشی

توان گفت  ای که میگونه متن در تعارض قرار ندارد. به

در الیۀ نحوی و صوری کالم  69گیانسجام و یکپارچ

باید در کنار قواعد کلی حاکم بر ساتتار یک متن در 

 .(Bremond, p.99)نظر گرفته شود 

وصف کارکرد اصلی حروف ربط، بویژه   این  با

نیز در قرآن کریم باید در سطحی « واو»حرف ربط 

دهندگی میان جمالت و همچون  فراتر از ربط

ه به عوامل مرتبط با بافت ک 70متنی  واحدهایی درون

دهد، بررسی  و بافت موقعیتی به یکسان بها می 71متن

کارگیری  منزلۀ این است که شرایط به شود. این امر به

حرف ربطی معین در آغاز یا میانه یک جمله را باید با 

گرفتن جمالت پیش و پس از آن سنجید. نظر  در نظر 

به اینکه هر حرف ربطی واجد یک ماهیت 

، (cf: Ducrot, 1980, p.15)شناتتی نیز هست  نیمع

وارد   ها گزاره 72تواند در ساتتار غیربیانی )منظوری( می

شود و آنها را حامل توانشی استداللی کند. برای نمونه 

 های زیر:در گزاره

ومِن الناسِ من یقولُ آمنّا بِاهلل وبالیومِ .»1الف( 

یُخادعون اهللَ والّذین .»3  «وما هم بمؤمنین.»2  «اآلترِ

« وما یَشعُرون.»5  «وما یخدَعونَ الّا انفسّهم.»4  «آمَنوا

 (.9-8)بقره:

تکرار « واو»در آیات فوق، چهار مرتبه حرف ربط 

شده است. نه تنها در این آیات، بلکه در تمام این 

توان دریافت که این  کتاب آسمانی نیز با قدری تثمل می
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امد را در میان سایر حروف ربط حرف ربط باالترین بس

در « واو»دارد. این واقعیت تود گویای جایگاه 

ساتتاردهی به متن و حفظ انسجام معنایی و 

شناسی  آن است. تاصه آنکه معنی 73یکپارچگی صوری

یعنی »است.  74شناسی پویا قرآن تا حدودی از نوع معنی

 گوینده حقایق و مطالب )یا آنگونه که دربارۀ متون غیر

شود، حالت و وضعیت ذهنی و  وحیانی گفته می

شناتتی تود( را چنان در قالب تصاویر و  معرفت

های کند تا بدین وسیله گزاره های زبانی متبلور مینشانه

 ,Jayez)« منافی مقصود تود را از ذهن مخاطب بزداید

2005, p.4)  ً75«نوسازی»به این پدیده اصطالحا 

یات فوق حرکت و شود. در آ اطالعات اطالق می

 ساتتار کلی بدین ترتیب است:

 

 )و( رویداد )و( رویداد  (1

 ( )و( موضع گوینده2                                

 ( گزاره پشتیبان3                                                               

 ( )و( موضع گوینده 4                                                                                          

 ( )و( بیان علت5                                                                                                                    
 «واو»نمای  براساس جایگاه نقش ها  ارهنمودار ساختار حرکت گز

 انیمخاطب ب یحاد ه را برا ایدادیابتدا رو ندهیگو

 ومیبال آمنا باهلل و قولیومن الناس من »-1: کند یم

رتداد  نیتود را راجع به ا دگاهیسپس د -2، «اآلتر

 حیدر تشر گریبار د ،«نیوما هم بمؤمن: »کند یم انیب

اهللَ  خادعونی»-3: دیافزا یرا م ایتود گزاره دگاهید

 نیسپس موضع تود را در رابطه با ا«. آمنوا نیوالذ

وما » -4: کند یتکرار م گرید ایگونه به دادیرو

حاد ه را  نیعلت ا زین انیو در پا« الّا انفسَهم خدعونی

 .«شعرونیوما هم » -5: دارد یاعالم م نیچن

آن است که در آنچه انجام « 5»گزاره مراد از 

آنان  های. قلبکنند یبه قلب تود رجوع نم دهند، یم

که درصدد عالج ضعف دل   است و مادام ماریب

. دیافزا یآنان م یماریتداوند هم بر ب ند،یایبرن

: میتوان یسوره م نیهم 10 هیکه در آ همچنان

 ریس ندهی. گو«رضاًقلوبهم مرضٌ فزادهم اهللُ میف»

 یا گونه کالم به یرونیحرکت تود را در ساتتار ب

 ای یانتخاب کرده است که راه بر مخاطبان احتمال

زائد بسته شود.  هاییتراش لیو دل هیتوج یبرا یواقع

  جهت است. از همسو و هم گریکدیبا  3و1گزاره 

معتقد است که چون تدعه جز  یجرجان رو  نیهم

تداوند حرف  ست،ی)آمنّا( ن مانیاقول آنها به قبول 

برداشته است تا از  «خادعونی» یرا از ابتدا« واو»ربط 

 یاریمتن  یکپارچگیو  یهمبستگ جادیبه ا قیطر نیا

 (. 175، ص1368 ،یک: جرجانر.رساند )

 یضمن یربط زیماقبل ن هایبه گزاره 5ربط گزاره 

مخاطب را ناچار به انجام  که یطور است. به یو پنهان

 نی. اکند یم اتیآ یاز فحوا یو استنتاج تداللاس

« واو» ینما نقش دهد ینشان م نکهیمطلب ضمن ا

 یتوانش  ها است. به گزاره یشناتت یمعن یتیماه یدارا

رابطه تدعه و نداشتن شعور  رایز د یافزا یم یاستدالل

 یبه استنتاج مضاعف ازیو ن ستین یمیرابطه مستق یقلب

 از مخاطب دارد.
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 جهینت

 جادیعوامل ا نیتر یدیاز کل یکینماها،  نقش

در هر متن،  یساتتار یکپارچگیو  ییانسجام معنا

اند  اما  مستقل یاز محتوا و معن یهرچند غالباً تال

رفته در  کار به یکالم هایکنش ایها  گزاره توانند یم

کنند.  ی انو یاغراض ایگفته را حامل غرض  ایمتن 

کاربرد دو  یها نمونه انیم یلاجما یا سهیبا مقا

که فاء معموالً در  افتیدر توان یم ادشده،ی ینما نقش

 انیو بالطبع در ب رود یسخن به کار م انیپا ای انهیم

که مستلزم تدّبر و  یاتیکارآمدتر است. آ جهیسبب و نت

بهره  شترینما ب نقش نیباشد، از ا یتفکر همگان

 هیکالم تک یقلو تع یاستدالل ۀی. فاء بر روردیگ یم

شدن  دارد و کاربرد آن در وهله اول مستلزم کمرنگ

حضور از برونه به  نیدر ا ر و انتقال ا ندهیحضور گو

تدبر و  یبرا یامر فرصت کاف نیدرونه کالم است. ا

. البته آوردیمخاطب فراهم م یرا برا یتودآگاه

 زین یگرید هایفاء داللت شده، ادی یعالوه بر معن

به حوزه  یبه حوزه تعقل و برت یتدارد که بر

گفت  توانیاحساس مربوط است  اما درمجموع م

کاربرد در کالم و چه از  گاهیجا ثیچه از ح« فاء»

 نمایینقش شناتتیو معرفت یجهت معناشناتت

 است. دارتریتر و پا-با بات

 وستهیدر کالم ندارد و پ ی ابت گاهیواو جا درمقابل

و همچون احوال  کند یم آن حرکت یاز ابتدا تا انتها

 نیاست. بد یدر حال تقلب و دگرگون وستهیقلب پ

سخن و  یکل کرهیپ مینما در ترس نقش نیا بیترت

 داد،یجهت حرکت آن با توجه به چهار عامل رو

. دینما یم تر و علت برجسته بانیپشت نده،یموضع گو

به  شناتتیبالطبع واو عالوه بر کارکرد معرفت

 یصور یکپارچگیانسجام و  جادیمتن و ا یساتتارده

گفت که  توان یم جهینت . دررساندیم یاریزیدر آن ن

روساتت کالم  ایمتن  برون« واو» ینما با نقش ندهیگو

متن  درون« فاء»و با استفاده از  کند یم میتود را تنظ

 نی. همه ادهد یآن را سامان م ساتت ژرف ای

را در قالب  قیحقا ندهیاست تا گو ابزاری نماهانقش

 که کند گرجلوه ایوهیکالم به ش اجزای و هانشانه

 تیمتن هدا ریتفس یدرست برا یرمسی در مخاطب

 ریاطالعات تعب «ینوساز»که از آن به  ندیفرا نیشود. ا

 ایپو یمعناشناسکالم قرآن را به  ییمعناشنا شود،یم

 کرده است. لیتبد

 یکالم اله زیافزود که تنوع اعجازآم دیبا البته

 یها پژوهش دانیرا در م یتر تازه یآوردها همواره ره

 .گذارد یمندان م عالقه اریدر اتت یشناتت و زبان یزبان

 

 نوشت پی

1. connexion 

2. Inter-enonciatives 

3. Robert Vion 

4. marrquerus 

5. cohesion 

6. coherence 

7. Marqueurs discursifs 

8. pragmatic 

9. séquence 

10. Scène énonciative 

11. text 

12. meanings 

13. product 

14. process 

15. socio -semiotics 

16. dialogue 

17. system 

18. K.Fisher 

19. marqueurs discursifs 

20. mots de discours 

21. pragmatico_foncetionnel 

22. polyfonctionnel 

23. Actes de lanagage 
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24. consequence 

25. justification 

26. oppositison/contraste 

که با نام  ییها یژگیو ثیمنادها ازح یبررس .72

منظر  نیبرعهده دارند، از ا یگفتمان یمان نقش

 .شود یم ینیو بازب یبررس

28. modalities 

29. segment 

30. ponctuant 

31. reformulation 

32. D.Schiffrine 

33. Relevance theory(=theory de 

pertinence) 

34. Grice 

35. Hansen 

36. Modal particles 

37. Mots de discours 

38. modalisateurs 

39. brouillage 

40. particules énonciatives 

41. mots du dire 

از قرآن  انیمحمود یاز ترجمه مهد هیآ یمعن .27

 میطبع قم چاپخانه بزرگ قرآن کر م،یکر

 استخراج شده است.

، 1409 یک: تفتازنر. شتریب لیتفص یبرا .24

  198  200، ص1370،ی  هاشم287  288ص

 .183 185، ص1372 ،ییرجا

44. Vincent 

45. Culioli 

46. Rossari 

47. Syntactic- semantiqus 

48. discursive 

49. interactionnelle 

50. désementisation 

51. participative 

52. turn transition 

53. contenu propositonnel 

54. contenu épistémique 

55. acte illocutoire 

56. récapitulation 

57. orientation conclusive 

58. transition participative 

59. structuration conceptuelle 

 شثن عن شانٍ شغلَهیال .06

61. connecteur 

62. inférence 

63. contrepartie 

64. présupposition 

65. sousénonciation 

66. surénonciation 

67. décontextualisation 

68. fonctionnel 

69. cohesion 

70. Intra- textuelle 

71. texture 

72. illocutoire 

73. formel 

74. Sémantique dynamique 

75. mise a jour 
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